Z ZYCIA GMINY

ABC segregacji
Segregacja odpadow komunalnych to zbieranie odpadow do specjalnie oznakowanych
pojemnikow, z podziatem na rodzaj materialow (surowcow), z jakiego zostaty wyprodukowane.
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a terenie zabudowy jednorodzinnej bedzie obowiazywac system
mieszany pojemnikowo-workowy zbiorki odpadow komunalnych.
Jesli zadeklarujemy chec segregacji, otrzymamy od firmy pojemnik
240 I na pozostatosci po segregacji oraz worki (120 I) koloru
czerwonego na odpady segregowane. W worku czerwonym bedziemy
gromadzic odpady surowcowe zbierane tacznie (papier, metal, szkto, plastik,
odpady opakowaniowe, opakowania wielomateriatowe). Pozostatosci po
segregacji z pojemnika 240 I bedg odbierane raz na dwa tygodnie, odpady
segregowane 1 raz w miesiacu. Pojemnik i worki dostarczy nam firma.
Jesli w deklaracji w rubryce segregacja zaznaczymy pole „nie", wowczas
dostaniemy pojemnik 240 I, w ktorym bedziemy gromadzic odpady
zmieszane. Pojemnik bedzie odbierany z czestotliwosciq raz na dwa tygodnie.
Pojemnik dostarczy nam firma.
Odpady zielone beda^ odbierane sprzed posesji z czestotliwoscia^ 1 raz w
miesiacu w sezonie od kwietnia do listopada. Odpady zielone gromadzone
beda, w transparentnych workach o pojemnosci 120 I, worki dostarczy nam
firma.
Na terenie zabudowy wielorodzinnej bedzie obowiazywac system
pojemnikowy zbiorki odpadow komunalnych. Niesegregowane odpady
komunalne - w tym pozostatosci po segregacji - odbierane beda^ z
pojemnikow typu SM-1100 z czestotliwosci^ 2 razy w tygodniu ustawionych w
dotychczasowych przeznaczonych do tego miejscach. Odbior selektywnie

zebranych odpadow na terenie zabudowy wielorodzinnej prowadzony bedzie
w systemie pojemnikowym. Pojemnik oznakowany kolorem czerwonym o
pojemnosci 1100 I, przeznaczony do gromadzenia zbieranych tacznie
papieru, plastiku, szkta, metalu, odpadow opakowaniowych i odpadow
wielomateriatowych, bedzie odbierany z czestotliwosci^ raz w tygodniu.
Odbior odpadow zielonych na terenie zabudowy wielorodzinnej w sezonie od
kwietnia do listopada bedzie sie odbywac w systemie workowym. Pojemniki i
worki zapewni nam Wykonawca.
Odpady surowcowe i odpady zielone (niezaleznie od planowanego odbioru
takich odpadow z posesji; jako uzupetnienie systemu odbioru odpadow z
posesji) oraz odpady wielkogabarytowe, opony, zuzyty sprzet elektroniczny i
elektryczny, baterie i akumulatory, swietlowki, przeterminowane leki, odpady
remontowe oraz chemikalia, farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe i
opakowania po tych produktach bedq odbierane w Gminnym Punkcie
Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych (GPSZOK). Jednoczesnie
majac na uwadze, iz nie kazdy mieszkaniec bedzie miat mozliwosc
dostarczenia odpadow do GPSZOK, Gmina planuje w ramach uzupetnienia
odbioru w GPSZOK zaproponowac mieszkaiicom kontenerowy sposob
zbiorki odpadow wielkogabarytowych.
Katarzyna Wroiiska
p.o. Kierownika Referatu Ochrony Srodowiska
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Nazywam sie Renata Filipek i jestem mieszkanka. Sadowej. Pozwolitam sobie napisac do urzedu, ze
wzgledu na artykut na stronie urzedu o planach dotyczacych budowy szkoty podstawowej.
Jestem mama_ 2 dzieci: 4,5 letniej Oliwki i niespetna 3 letniej Amelki. W 2014 roku moje dziecko
rozpocznie edukacje szkolna. i - niestety - rejonowo bedzie zobligowane do uczeszczania do szkoty w
Sadowej. Szkoty, ktora powinna zostac zamknieta, a te 60 dzieciakow przeniesione do placowki w
Dziekanowe Lesnym.
Mysle., ze wyrazam wole wielu rodzin, ktorzy stana. niedtugo przed obowia.zkiem szkolnym. Placowka
w Sadowej ma fatalne wyniki w nauczaniu i bardzo niski poziom, co przy takiej ilosci uczniow swiadczy
tylko o nieudolnosci kadry pedagogicznej, gdyz mata ilosc dzieci prawie podchodzi pod indywidualny
tok nauczania. Nikt z nowo zamieszkatych rodzin w Sadowej (w przecia.gu ostatnich 6 lat) nie chce
posylac do szkoty w Sadowej swoich pociech, kazdy probuje postac swoje dziecko do Dziekanowa
Lesnego, z oczywistych przyczyn. Wiec jesli zastanawiacie sie Panstwo co zrobic ze szkda. w
Sadowej, mam propozycj§ - po prostu ja. zamknijcie. W budynku mozna zrobic albo przedszkole albo
swietlice dla dzieci z Dziekanowa Lesnego (dowozic ich autobusem), a tQ garstke dzieciakow
przeniesc do SP w Dziekanowe Lesnym. Przynajmniej rozwiaze to problem wielu rodzicom w Sadowej,
by ich dzieci nie zostaty skazane na marna. szkote podstawowa..
Pozdrawiam, Renata Filipek
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